r

Obec LADNÁ,
Masai-ykova 119/60, PSČ (>91 46, ofcres Bt-eclav

Za|ijs z 1&./2012 zasedáni_Zashipitc|stvaj)teeLadnákonaného.dnel42.2012v^buduvŁ
ZSLadna

l,_Za haj eni a, uv itan i jiří to m ných

10. zasedání zastupitelsiv«i v 19.00 hod. zahajilaa řídila starQstfca Renáta Priesterratliová,
Přitoníuo: 7 cleníi zasttipjielstya
Qmliiveni: Jan Struhar
Neomluveni: Zdeněk .(uracka

2, Určení ZíiDisovatele a ovéřovateiu záDisu

Zapisovalelkou byla navržena:
Ověřovaieli navi-ženi:

Jaiia Balgová
Josef Pulkrábek
Václav Vrtal

tllasováni': 7-(')-0
Illasováni: 7-0-0
fHasováiu: 7-0-0

llsnesení i. 1/12/ZIU: 2'iistupiteJstve obce Ladná je usnáSenischapné, zapisovatelkou je
určena
paní Jana Balgová, ověřovateli zápisii jsou uffieni paii Josef ťulkrábek a pan Václav
Vrtá:!.
3.Pn»gram_zasedání:
l, Zahájení

2. Ureeni zapisovatele a ovénivatelů zápisu

3. Schváleni programu zasedáni zastupitelstva

4. Kontrola plněni iisnesení, zpráva kontrolního a liitančniho výboru
S. Sehválení opravy zřizovací listiiiy příspěvkové orgaiiiaice
6. Schválení iianzení obce č. 1/20]2 podomní prodKJ
7, Schváieni rozpočtového opatfení č, 5/2011
8. Schválení rozpočtového opátftíňt č. 1/2012

9. Schyáleni Zprávy o posouzení a dodnocení nabitlek, schválení dodavatele stavby
1 D. Schvaieni Dohody (i spol'upraci

l (. Schválení smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břonene

12, Schválení vyřazení majetku obce
13. Schváleni OZV 1/2012
14. Různé,závěr

Bankovní sptyťni:
KB Bi-eclav

É. u. 35-697969(u37/011)0
100:75082128

!

Tel: 519 324 502
e-mail: mfiigioiseclaíhaa
www,(*gc.!alna„cž

Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Starostfca obce aavrlila přidat do prograinu jeden bod, a K) Schvaj.eni záměru opravy kříže na

úl iei Svobody, krize na úl. Masarykova a božích muk, u iiááraži.
Hlasovaiu: 7-0-0

Staros&a obce navrhla změnu názvu bQdu e. 12: Schváleni inventarizaeni zprávy
Hlasováni: 7-0-Q

Hlasdváni: 7-0.0

Usnesení é. 2/12/Z10: Zastupitslstvo obce l.adnň schvaluje pnigrani !:(}. zaseáaiu

zastupitelstva v celkovém počtu l 5 bodů,

4,,K(>B'troia plnl'ni usnesení, zpráva kontrolního a fiasiucního výhoru

Místostiu-ostka Bohumila 'lesafitová preéctla usneseni ze zasedání 9/2011 Zastitpitelstva obcÉ;

Ladná.

Usnesení č. 3/11/ZO*): Zasl.upi tel štva obce í-.aáná seli valu je rozpočet obGe Ladná na rok 2012
na pa.ragraíy.

Usnesení ř. 4/11/Z09; Zastupitelstvo obce t.adná schvaluje rozpočet sociálního fondu obw

Ladná na rok 2012.

IJSBeseni ě. S/11./Z09: Zastupitelstvo obce Ladná stihvaliye rozpoétový vvhled obce Ladná na:

i-oky20I2-20),4.

llsnesenť c. 6/11/Z09: Za.stupitelstvo obce t.aáná schvaluje dotaci na rok 2012 pro Malovaný

kraj ve vvši 3000.-KČ. Doíwe hude vyplacena v průhělw niku.

Usnesení c. 7/1.1/Z09: Zastupitelstvo obce Ladná schvalitje rozpočt&vé opatřeni č. 4/2011 ve

výši výdajů a pi-ymů ? 183 l 00,-K6.

Usneseni c. 8/tl/ZO1): Zastupitelstvo obce l..aďná pověřuje provedeniin posledniho
rozpoStového opatření v roce 2011 starostkii obce. Na prvním zasedáni Zastupitelstva obce
Ladná v roce 2012 loto rozpočtové opatřeni zastupitelstvo schválí. Starostka provedla
opaffení.

{Jsiiesení e. 9/.l.l/ZO<>: Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje pořízeni nového úzeniniho plánu

obce Ladná do roku 2015.

Usneseni c. 10/11/Z09: Zastupitelstvo obce Ladná schvalitie vypsání vyběrovélio řizení na

zpracovatele nového úzeinního planu.

Usneseni i, 11/11./ZOS1: ZíistupitelstvĎ obce Ladná schvaluje Dodatelí č. l ke smlouvě o dílo
2010/03 s firmou s2s, s.r.o. a pověh.ije starostku obcejejjiii podpisem. Dodíiíek poďepsán.
Usnesení c. 12/.1I/:Z09: ZastupiieJslyo obce schvaluje objednávku č. 1411201 s finnou Milan
Veselv na prcyediiáni DSP včetně ziskám stavebního povoltíní a pověřtije siarostku obce jejím

podpisem. Ohfednúvbi podepswtu.

Usneseni c. 13/1I/ZU6; Zastupitelstvo obce Ladná sehvaliye prilohii l; Obeoiě závazné
vyhlášce i. 1/2011 o mistniGl'i popla.tcicti. OZ!' byla rudne vyvéSena mi úředm desce, i na

uredni cksee welw obce.
Bankovní spojiilti:
KB Br-eclav

Ł. u. 3>6t)7%90237mi00
iČO: 7508,2128
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Tel; 519 324 502
e-mail; ia(o@t)j)ecj)td!ia>c2
wss.gís&lsňa&M

LA.DNÁ
Masarykova 119/60. PSČ69t 46, okres Břeclav

IJsnesenf e. ÍA/tl/ZÁW'. Zas tu pité 1st vo obce l.,adná schvaluje dóástky c. l ke smióuvám o
najmii č. i/2:010, 8/201 Q a 2/2008, dodávky vody, elekírieké energie a odvoz septiku hradi
obec z obecního rózpoclu a pověřuje starostku obce jejich podpisem. Dociaíky podepsány,
(Jsjtesení e. 1S/11/Z09; Zasti.ipitelstv'o obce í.adná schvaliye příspěvek ve výši 6000,-K.č
ročiie na zajiStfaií provozu oixtinace praktického lékaře MI.JDr. Ivo Juliiika.
UsnesCTií i. 16/Í1/Z09: Zastupitslstvo obce t.adná schvaluje Snilouvu o smlouvě budoucí o
zřízeni práva odpov)d<ijicího vécnfimu břemenu S. 6211046/01 s E.ON Distribuce a,s. pro
pozenwk parc.č. 870 a 913 v katastrálním území I-aáná před roáinnvm domem Sportovii! 28 a
povéhije startistku obce jejím podpisem. Smlouva podepsána.
IJsiieseni i, 17/11/Z09: Zastupitelstvo obce Ladná sehvaliye SnilQuvu o poskytnuti dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDI1
obce na rok 2011 ve výši 345,-Kč a povéruje starostku ohee jejím podpisem. Smiiww
podepsána.
Usneseiii c. 18/11/Z09; Zastiipitelstvo obce Ladná schvalt.ge Dodatek č. 4 k nájemní smlouvé
C. 1/2009 a pověřuje starostku obeejehQ uzavřeniin. Dodotek pai.lepsán.
Usneseni i. I9/11I/ZO<): ZastupitelstvQ obce Ladná schvaluje Smlouvti o poskyíniití

nadacňiho prispevku 6. STR 066-1 l od firoty1 ČEZ v& vySi 44 154,-Kč a povéřuje stai-ostku
obcejejím podpisem. Smi.ouva poíiťpsáfití.

Usiieseni i: 20/11/Z09: Zastupitel.stvo obce Ladná schvaiuje Odpisow plén majetku obce,
Usnesení ě. 21/1'1/Z09; Zastupitelstvo obce Udlná schvailije hospodářsky výsledek obe®
l-adná za K)k 2010.

Pari Stanislav Krutli občany seznámil se zprávoii fconlroliiího vvboro. Kontrolní výbor se

zabýval inventurou a nesliledal žádtié pocbybení.

5, Sehválcnijiipravy xřizovací listijinj213SEŁSJÍfi2ŁJÍŁSamZíSŁŁ

Na zřizovací JistínS nebyla uvedena celá adresa příspěvkové ocganizace ZŠ a MS Ladná,

doplní se úl. Sportovní 13. a PSČ 6t)] 46.
Hlasováni: 7-0-0

tJsnescni c, 3/I:2/Z10: Zastupitelstvo obce I,adi)á schvaluje Dodatek o. 3 zřizovací iistiny

příspěvkové organizace obce l,adňá ZŠ a MS Laáná el. 2 se opraví sídlo: Sportovní 13, 691

46 i.adná.

6.^ Seti valetif Mafiaini.obccAJ^UIZpudontHi prodej
I-iiasovaní: 7-0-0

IJsBeseni c. 4/12/Z10; Zastupitelstvo obce I.adná schvaliye Nařizeiit obce l.adná č. 1/2012,

kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje s účitiností od l, 3,2012
Bankov'iiispojtin!:
KB Břeclav
i. u, 35-697969n23 7/0100
lčO:7:)n8212S

Tel: 519 324 502
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e-mail:: infagsbecladiig,ia
www.obeejaán&cz

Obec LADNÁ
Masarykova i ÍW60, PSČ 691 46, okres Břeclav

Z Schv ájenti-()z&fict<}Yéh<)_ORatřen ir., 5/2011
lilasováni: 7-0-0

'Usnesení c. 5/12/Z10; Zastupitelstvo obce Ladila sclivaluje rozpočtové opatřeni S. 5/2011.
§, Schyalcní_rozpoct'<n'ého OBatřenÍ i. 1/2012
Illasováii): 7-0-0

Usnesení í.-6/12/ZlO: Zastupiteistvo otx;e Laáná schvaluje rozpočtové opatřeníS. ]/2012.
9. Schválení Zprávy o POS(»II%ĚBÍ a hodnoceni nabídek, sctiváleBÍ dotlayatcle stavby

Zastupitel .losef Pulkrábek informoval pritomiw o otviráni obálek, které se uskutečnilo 9. I2012. Přihlásilo se 26 iichazecu asta:vbu multifiinkčního objeklu, 3 firmy byly vyraženy a 23
firein postoupilo do daisíhď kola.

Zastupitelka Věra Šiuiová seznániila přitoniné s kritérii pro zhocinoceiu nabídek a s postupeir)

výbSru vílézné firmy. S největším počtem bodů skončila Rniia Keltex s.r.o. Bma a stala se

vitézem výběrového řízeni.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení c. 7/12/Z:10: Zastupitelatvo obce l.adná schvaluje Zpravu o posoiizení a hodnoceni
nabídek na „Polyftuikeni objekt •- KD a ISIocviiSna pro ňbec Ladnou".
IIIasování: 7-(M)

Usnescuí c. S/12/Z10; Zastupitelstvo obce l.,adná vybírá ilodavatele stavby ,,Polyfai)Jkfní
objekt - KD a tělocvična pro obec l.adnQU" firmu Keltex s.r.o.. Křižíkova 1566/19 Brno,

která nabídla nqnižsí cenu ve výši 17 192821,-K.Ě.
l®. Sehvalcni. IDohoiíi.JllirolnjB.ract

Starostka scznáiTiiia přitoroné o spoliipníci s finnňu ŠELF servis, s.r.o., ktei-á přes naši obec

bude pokládat Qptiekv kabel.
lllasováni: 7-0-0

Usnesení c. 9/I2/Z10: Zastupitelstvu obce Ladná schvaluje Dohodu o gpfilitpráei s firmě u
SEl.l-' servis, s.r.o a pověřuje starostk:u obce jtijím podpiiiem.

11. Schválení smlouvv o Sitilouvě budoucí o zřizení věcného břemede
Banlíavnl spdjenf:
KB Břeclav

e.u,35-6'?796W237;&100
tČO:7$Og2128

Tel; 519 324 502
4

e-mail: iaiBíSfltSKladniikSi;
ss-s'j.&ESMsa.sK

Obec LAD:N:Á
Masaiykova 119/fiO, PSČ 691 46. oltt-es Břeclav

Hlasováni: 7-0-0

(Jsnesení c, 10/12/ZKh Zastupitelstvo Obce l.adná schvaluje Smlouvu o smlouvě biidouci o
zřízení věeného břemene sfinnou ŠELF servis, s.r.o, na pozemcích parc.6. 1319/4, 1322/19,
1322/2ft 1135/). 1004/18, 1015/1, 953/1, 952/3, 145/1. 7), 948, 1262/4, 1261/94, 1261/95,
{,262/l, 1262/3, 1261/29. 1262/2, 1248, 1215, 1179/130, 1179/274 v k.ú.Ladná a pověritje

starostku cAce jejím pQdpisem.

12. Schvální iiwBntanzaenjjay-iv^
íílasování: 7-Q-O

Usnesení i. 1I/12/ZIO: írastupitelstvo obce l-aáná sďivaltrje inventiirizačni zpravu o průbéhii

a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12. 2011.
,I3,:SchviiIe»iOZV 1/2012
1-llasování: 7-0-0

tJsneséni c. 12/12/Z.IO: Zastupitelstvo obce [.adná schvaluje (.)ZV )/2012, kterou zrušuje
OZV 2/2010 o inístním poplatku VHP fie-ho jiné technické .''anzeni povolené Ministefstvem
iinanci padle jiného právnílio předpisu.

]4. Sehyálenízáměru opravy kříže a božtch nmh
fllasováni; 7-0-0

Usnesení c. 13/,t2/Z10; Zastupitelstvo obce Ladná schvaluje záměr opravy k.nže na ui.

Svohody, kříže na úl. Masarykova a božich muk u nádFažÍ.
14. Různé, river

Starostka obiae pozvala spoluobčany na fasaiA a poděkovala za příspěvky na 'ťříta-álovou
Spoluobcanka informovala přítomné o vý&i fínancních přispevkťi na "I nkrálovou sbírfcu a
póděkovaja za sMrku oblečení na cliaritti. Dále upo/iornila na založeiii Parni charity,
sbi.rkti.

Starostka obce ukončila zasedáni v 19.45 hod.
V Ladné 15.2.2012

zapsala Jana Balgová

BaňkBvni spojeiif:
KB Břeclav

É.ů.35-6i)7<)690237/0100
160:75082128
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Tel: 5i9 324 502
e-majl: infBii&itNWlaáM.Ai;
ww^uEigcljidnaA

Obec LADNÁ
ssss

Masarykova 119/tíO, PSČ 691 4(5, okres Břeclav

Rátala Priestorratlwvá, starostka
Josef I'ulkrabek

Václav Vnal

Bankovnť .spqjfoi:
KB Břeclav
i. u. 35-697%9()237,'tíl00
IČO: 75082125

Tel: 519 324 502
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e-mail: inMŁobeŁte!!!a,cz
svww.oBeclaána.c.'

